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Strategi 2020 – Høring.
Vi takker for å bli valgt ut som en av høringsinstansene i forbindelse med Helse Midt-Norge Strategi 2020.
Dokumentene er lest med interesse, og våre høringssvar er basert i bakgrunn i vårt humanitære fokus.
Dette humanitære fokus vil vårt høringssvar bære preg av, da Røde Kors sitt mandat er å være talsperson for
sårbare grupper og enkeltmenneskets humanitære behov, verdighet og menneskeverd.
1. Strategiens 2020, de fire hovedutfordringer.
Vi støtter at hovedutfordringene synes å vil være de momentene strategien har skissert.
Røde Kors støtter opp om vurderingen av å fokusere mer på menneskers psykiske helse, og
er spesielt bekymret over barn og unges psykiske lidelser som ser ut til å øke.
Psykiske og rusbaserte problemer i foreldregruppen er til stor belastning for barn og unge.
2. De strategiske målene synes å være i tråd med utfordringene.
3. Røde Kors ser at oppgavefordeling kan være nødvendig for å ivareta faglig kompetanse,
kvalitet og for å redusere belastningen blant de ansatte.
Allikevel er man bekymret for enkeltmenneskets behov for trygghet i et sykdomsforløp,
ved lengre avstand til legevakt og akuttmottak. Vissheten om at legevakt og akuttmottak
er langt unna, vil kunne gi ellers sårbare grupper en ekstrabelastning, med angst for lange
transporter i tillegg til belastningen ved selve sykdommen. Dokumentet kommenterer
nødvendighet av prioritering mellom grupper, vil det også kunne gjelde geografiske hensyn?
Samfunnets økende antall enpersons-husholdninger, hvor pasienten blir sendt hjem uten
pårørende i nærhet til å gi trygghet, etter poliklinisk behandling bl.a. poliklinisk kirurgi, vil
kunne føre til at pasientens psykiske helse kan bli satt kraftig på prøve i slike situasjoner.
4. I strategidokumentet er det fokusert på lengre transportavstander for pasienter, noe som
vil binde opp ambulanser over lengre tid og svekke beredskapen lokalt. Strategidokumentet sier ikke noe om hvordan denne svekkede beredskapen er tenkt løst. Røde Kors har
flere steder ambulanser som står i ”egen” beredskap, men som kunne vurderes oppgradert til aktivt å være i beredskap, men det vil selvfølgelig innbære nødvendigheten av bærekraftige avtaler med helseforetakene.
Det legges vekt på at transportlinjene forventes bedret, imidlertid er ikke det realiteten i dag og
løftene i transportplanen tilsier at dette tar tid å få på plass.
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5. Strategidokumentet legger stor vekt på den prehospitale behandlingen, og at denne blir
stadig viktigere. Hvor slutter helsevesenets ansvar for en pasient, er det i veikanten eller
på parkeringsplassen når ambulansen ikke kommer lengre? Det er i enkelte tilfeller nødvendig med prehospital behandling også utenfor vei, dette er ikke tatt med i strategidokumentet.
Man kan beklage seg over prognosene i forhold til både forventede budsjettrammer og stort
behov for ansatte i helsesektoren. Forventninger til effektivisering og teknologisk utvikling blir
vesentlig, samtidig som forebyggende helsevern blir viktig for å prøve å redusere behovene inn
mot helsevesenet bl.a. ved livsstilssykdommer. Dette krever en holdningsendring inn mot
grupper av befolkningen, kanskje noe som må skje gjennom aktivt arbeid inn mot organisasjoner som har dette som fokusområde.

Det blir spennende å følge arbeidet videre.
Høringssvaret gis på vegne av både Sør- og Nord-Trøndelag Røde Kors.
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